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Może zwiększyć moc kotła?
Na rynku dostępne są kotły dwufunkcyjne 25 kW, 
które gwarantują wyższy komfort c.w.u. Przykła-
dowo przy przepływie 10 l/min i temp. wody 10°C, 
ciepła woda użytkowa będzie miała wartość 45°C. 
Jednak nawet przy mocy 25 kW kocioł pracujący 
na potrzeby c.w.u. niedostatecznie podgrzeje wodę 
użytkową w momencie, kiedy użytkownik będzie ko-
rzystał z deszczownicy lub podczas jednoczesnego 
napełniania wanny i korzystania z wody w łazience 
czy też kuchni. Należy zwrócić uwagę, że wiele ba-
terii jest wyposażonych w zawory termostatyczne, 
które w połączeniu z kotłem dwufunkcyjnym, czyli 
grzejącym wodę przepływowo, powodują jego nie-
poprawne działanie. Związane jest to z przymyka-
niem przepływu c.w.u. podczas, gdy temperatura 
wody w punkcie jej poboru zbliża się do żądanej. Je-
żeli przepływ przez kocioł gazowy spadnie poniżej 
ok. 2 l/min, kocioł gazowy wyłączy się, aby po chwi-
li ponownie się załączyć, ponieważ zawór termosta-
tyczny otworzy przepływ ze względu na spadającą 

temperaturę c.w.u. w baterii. Kocioł wówczas będzie 
taktował, tzn. włączał się i wyłączał. Użytkownik bę-
dzie narzekał na takie rozwiązanie i na ogólny brak 
komfortu c.w.u., szczególnie podczas brania prysz-
nica, kiedy każda zmiana temperatury wody (nawet 
o 1°C) jest bardzo zauważalna.

Dlaczego ciepła woda podgrzewana 
przepływowo ma zbyt niską 
temperaturę?

Moc kotła a maksymalny wypływ z baterii
Częstym problemem dotyczącym c.w.u. jest do-
bór mocy urządzenia. W przypadku kotłów grzeją-
cych wodę w sposób przepływowy (bezpośrednio 
za pomocą wymiennika płytowego – rys. 1) bardzo 
ważnym aspektem jest moc kotła oraz jakość wody  
w sieci wodociągowej. 
Moc kotła zazwyczaj zawiera się w granicach od 

20 do 25 kW, co zapewnia komfort, ale wyłącznie 
w określonych warunkach pracy. W doborze kotła 
dwufunkcyjnego, przepływowego o odpowiedniej 
mocy pomaga wzór:
ΔT [K]∙pojemność [l/h]/860 = moc kotła [kW] [1]
Dodatkowo należy mieć na uwadze to, że temperatu-
ra zimnej wody również ulega zmianie w ciągu roku. 
W skrajnym przypadku temperatura może, w czasie 
zimy, spaść do ok. 5°C lub niżej. Wówczas przy prze-
pływie 8 l/min kocioł wyprodukuje wodę o tempe-
raturze zaledwie 35,8°C. Również taka temperatura 
c.w.u. nie daje pełnego komfortu użytkowania. 

Komfort użytkowania c.w.u. zarówno w mieszkaniu, jak i w domu jest jednym z kluczowych elementów, które decydują o satysfakcji 
ich mieszkańców. Woda najczęściej podgrzewana jest przez kotły jedno- lub dwufunkcyjne. Nazwa jednak tych pierwszych jest myląca, 
ponieważ większość kotłów oferowana przez producentów jako jednofunkcyjne ma wbudowany (lub do dokupienia jako akcesorium) 
zawór trójdrogowy, dzięki któremu możliwe jest podłączenie zasobnika c.w.u. i otrzymania zestawu dwufunkcyjnego pracującego na 
potrzeby c.o. oraz c.w.u. Z czego jednak wynika dyskomfort korzystania z ciepłej wody i jakie są sposoby jego poprawy?

Kąpiel w chłodnej wodzie,  
czyli zbyt mały kocioł?

Duży wydatek baterii, wysoka temperatura i… woda podgrzewana przepływowo

Marcin jóskowski

Tak więc kocioł 20 kW, dla temperatury zimnej wody = 10°C oraz żądanej temperatu-
ry c.w.u. na poziomie 45°C, jest w stanie wyprodukować 8,19 l/min. Jeżeli więc użytkow-
nik będzie chciał napełnić wannę i po otwarciu baterii z ciepłą wodą ustawi maksymalny 
przepływ (np. 10 l/min), wówczas z baterii popłynie letnia woda (baterie natryskowe typu 
deszczownica mogą zużywać nawet 30 l/min!). Użytkownik w takim przypadku będzie nie-
zadowolony, ponieważ temperatura na wyjściu z kranu osiągnie wartość ok. 28,7°C, co 
uniemożliwi kąpiel. Rozwiązaniem stosowanym przez serwisantów jest przykryzowanie 
przepływu c.w.u. i zredukowanie jego wartości do ok. 8 l/min. 

1  Wymiennik płytowy [1]

2  Kubek do pomiary przepływu wody [1]

http://www.instalreporter.pl


15s t r.0 5 / 2 0 1 7
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

tać jeszcze o stratach cieplnych na ściance rury, 
co znacząco wydłuża czas oczekiwania na c.w.u. 

Jak pozbyć się dyskomfortu, czyli… 
jednak zasobnik?

Warto się zastanowić, jakie są rozwiązania umożli-
wiające zminimalizowanie powyższych niedogod-
ności. Jednym z nich jest zastosowanie kotła w po-
łączeniu z zasobnikiem c.w.u. Na rynku dostępne są 
urządzenia z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. (np. 
45 czy 60 litrów rys. 3) o stosunkowo niedużych wy-

miarach, które zagwarantują większy komfort użyt-
kowania c.w.u. W takim przypadku pomimo, że woda 
wodociągowa jest twarda i kamień odkładać się bę-
dzie na wężownicy zasobnika, w praktyce nie będzie 
to miało dużego wpływu na komfort użytkowania. 
Dopiero w skrajnych warunkach będzie konieczność 
oczyszczenia zasobnika z kamienia. Zastosowanie 
zaworów termostatycznych na bateriach tam, gdzie 
jest zasobnik c.w.u., jest jak najbardziej prawidłowym 
rozwiązaniem. Dodatkowo zamontowanie cyrkulacji 
c.w.u. zagwarantuje pełen komfort w użytkowaniu.
Grafika: materiały techniczne marki Beretta

Kamień kotłowy
Dodatkowym aspektem jest kamień znajdujący się  
w wodzie, który odkładając się na ściankach wymien-
nika c.w.u., wprowadza dodatkowe opory w przeka-
zywaniu ciepła wodzie sanitarnej, czyli działa jak izo-
lator. Dlatego też, jeżeli w czasie użytkowania kotła 
dwufunkcyjnego przepływowego (lub podgrzewa-
cza c.w.u) nastąpiło zauważalne obniżenie tempera-
tury c.w.u., należy wezwać serwisanta, który dokona 
płukania wymiennika po stronie wodnej za pomocą 
środka chemicznego przeznaczonego do tego celu. 

Serwisanci dysponują narzędziami do pomiaru ak-
tualnego przepływu c.w.u. (rys. 2) i w łatwy sposób 
mogą stwierdzić czy urządzenie pracuje na swoich 
osiągach nominalnych i czy jest jeszcze możliwe do-
regulowanie kotła i przepływu wody, czy też należy 
już wyczyścić wymiennik. 
 
Zamiast cyrkulacji… wstępny podgrzew c.w.u.
Kolejnym aspektem użytkowania kotłów dwufunk-
cyjnych jest szybkość wyprodukowania c.w.u. i do-
starczenie jej do kranu. Przyjmuje się, że jeżeli dłu-
gość rur instalacyjnych pomiędzy kotłem a kranem 
przekracza 8 metrów, wów-
czas pożądane jest zasto-
sowanie cyrkulacji c.w.u. 
Jednakże w kotłach dwu-
funkcyjnych przepływo-
wych nie ma możliwości 
zastosowania cyrkulacji. 
Dlatego ważne jest, aby 
kocioł miał funkcję, tzw. 
„podgrzania wstępnego 
ciepłej wody użytkowej”. 
Polega ona na włączeniu 
kotła w momencie, kiedy 
temperatura w wymien-
niku c.w.u. spada poniżej 
zaprogramowanej war-
tości i jej podgrzanie do 
tej temperatury, np. 55°C. 
Tak więc całe wnętrze ko-
tła (rury w kotle, wymiennik 
główny, wymiennik c.w.u.) 
jest wygrzane i odkręcenie 
kranu spowoduje natych-
miastowy wypływ c.w.u.  
z urządzenia. Tak więc ilość 
wody, jaka musi wypłynąć 
z kranu zanim osiągnie żą-
daną wartość, znacznie się 
zmniejszy. Należy pamię-

3  Kocioł z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. Producenci 
kotłów w warunkach gwarancji często wskazują na 
konieczność wyczyszczenia wymiennika głównego oraz 
wymiennika płytowego podczas corocznego przeglądu 
gwarancyjnego. Dzięki temu problem związany z brakiem 
komfortu c.w.u. został znacząco ograniczony

wbudowany 
zasobnik c.w.u. 
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MULTIBLOCK T-RTL 
Niezależna regulacja grzejnika i pętli podłogowej

MULTIBLOCK T-RTL to zintegrowany blok zaworowy umożliwiający 
jednoczesne, niezależne (!) zasilanie i regulację wydajności grzejnika 
łazienkowego i temperatury pętli grzejnika podłogowego.

• Termostat grzejnikowy + termostat RTL + 2 zawory w jednym
• Do grzejników łazienkowych z króćcami ¾ i ½ w rozstawie 50 mm
• Długość pętli podłogowej do 100 m
• Zasilanie z instalacji 2 rurowej

mien�ni�kiem� umoż�li�wia� do�stęp� do
każ�dej� płasz�czy�zny� przez� otwar�cie
jed�nej�kla�py.�Ko�tły�Gi�gar�mo�gą�ogrze�-
wać�po�wierzch�nie�od�90�do�730�m².
Cha�rak�te�ry�zu�ją�się�bez�ob�słu�go�wą�pra�-
cą�na�wet�do�5�dni�na�jed�no�ra�zo�wym
za�sy�pie.� Ko�tły� są� do�stęp�ne� z� pal�ni�-
kiem� Duo� umoż�li�wia�ją�cym� spa�la�nie
mia�łu� wę�glo�we�go.� Gi�gar� ob�ję�ty� jest
gwa�ran�cją� 50� mie�się�cy.� Do�dat�ko�wy
ruszt�że�liw�ny�jest�w�ce�nie�ko�tła!�
l Ma�xdrew�to�ko�tły�do�spa�la�nia�drew�-
na.�Du�że�pa�le�ni�sko�umoż�li�wia�spa�la�-
nie�po�lan�o�dłu�go�ści�53�cm�już�w�naj�-

mniej�szej� jed�no�st�ce� o� mo�cy� 16� kW.
Zdej�mo�wa�na�kla�pa,�za�my�ka�ją�ca�ko�mo�-
rę�prze�pły�wu�spa�lin,�uła�twia�czysz�cze�-
nie�ko�tła�i�za�po�bie�ga�zja�wi�sku�co�fa�nia
pło�mie�nia�pod�czas�otwie�ra�nia�drzwi�-
czek.�Ko�tły�ty�pu�Ma�xdrew�wy�po�sa�żo�-
ne�są�w�ruszt�że�liw�ny�i�mo�gą�ogrze�wać
po�wierzch�nie�od�100�do�230�m².�Ob�ję�-
te�są�rów�nież�gwa�ran�cją�50�mie�się�cy.�
l Er�co�no�mik�to�ko�tły�mia�ło�we.�W�ko�-
tle�za�sto�so�wa�no�li�stwy�do�pro�wa�dza�ją�-
ce�po�wie�trze�na�ścia�nach�ko�mo�ry�spa�-
la�nia.�To�roz�wią�za�nie�umoż�li�wia�bar�-
dzo�wol�ne�spa�la�nie�mia�łu�wę�glo�we�go.

Gwa�ran�tu�je�my� sta�ło�pal�ność� 24� h� na
jed�no�ra�zo�wym�za�sy�pie.�Ko�tły�Er�co�no�-
mik�wy�po�sa�żo�ne�są�w�ruszt�że�liw�ny,
do�stęp�ne�wy�łącz�nie�w�wer�sji�ze�ste�ro�-
wa�niem.�Do�ko�tłów�wy�ma�ga�ne�są�ko�-
mi�ny�za�bez�pie�czo�ne�przed�dzia�ła�niem
spa�lin�mo�krych.�Moż�li�wość�ogrze�wa�-
nia�po�wierzch�ni�od�90�do�260�m².�Ob�-
ję�te�są�24-mie�sięcz�ną�gwa�ran�cją.

Piotr Ma chaj
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Armatura Premium + Systemy
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Podwójne przyłącze grzejnikowe „Multiblock T” i termostat „Uni SH” stanowią najlepsze pod
względem techniki i wyglądu zewnętrznego rozwiązanie połączenia nowoczesnych grzejników
łazienkowych z instalacją c.o.
Po nałożeniu maskownicy dekoracyjnej armatura komponuje się wizualnie z grzejnikiem. 
Zalety:
- prostota i elegancja formy
- maskownice dekoracyjne w kolorze białym, chromowanym, antracytowym lub inox
- podejście proste lub kątowe
- łatwość utrzymania czystości dzięki gładkiej, zamkniętej powierzchni

      
       

     
     

     
    

   
     

    
   

    
  

 
    

     
   

     
  

   
   

 

    
 

 
 

 
 
 

   
   

  
   

   
  

   

Termostat „Uni SH” z podwójnym przyłączem grzejnikowym „Multiblock T”: 
armatura do grzejników dekoracyjnych

Innowacja + Jakość

Schemat instalacji
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